
۱ 
 

 

 الوحدة األولى (األذان واإلقامة )
 : أمام العبارات التالیة )() أو ضعي عالمة (

   .ذان واجب على النساءاأل -۱
  .جملة ۱٦عدد جمل األذان   -۲
 .معنى ( ال إلھ إال اللھ ) أي: ال خالق إال اللھ  -۳
 . الرواتبوالسنن حكم األذان فرض كفایة للصلوات الخمس  -٤
 .یسن للمؤذن أن یكون متطھراً  -٥
 .معنى (حي على الفالح)  اإلقبال على الصالة  -٦
  .األذان :ھو اإلعالم بالقیام إلى الصالة المفروضة -۷
 .جمل  ۱۰عدد جمل اإلقامة  -۸
 .على النبي أن یصلي بعد انتھاء األذان  لمن سمع األذان  یسن -۹

  القیامة یوم والسماء األرض في من كل لھ یشھد المؤذن -۱۰

 :الفراغات بما یناسبھا  املئي

 اإلعالم بدخول وقت الصالة .ھو ....................  -۱
 .....و..................................................ھما.یزاد في أذان الفجر جملتان  -۲
 ....................للصلوات الخمس :  حكم اإلقامة  -۳
 ................................................معنى الفالح  -٤
 فضل األذان :أن كل من یسمع  ....................شھد لھ .................القیامة -٥
 األثر لمعنى اللھ أكبر في حیاتي................................ -٦
 عدد جمل األذان ................... -۷
 ....................األذان مشروع في حق ........... -۸
 تشرع اإلقامة لصالة الفجر و........................................ -۹

tIH�« …œU* W�U� WK��√ 
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 اختاري اإلجابة الصحیحة من بین األقواس 

 

 

۱ 
 معنى ( ال إلھ إال اللھ ) : 

 

 

 

 

 

 (د) ال رازق إال اللھ (ج) ال خالق إال اللھ  (ب) ال محیي إال اللھ (أ) ال معبود إال اللھ

۲ 
 للصلوات الخمس :حكم األذان 

(أ) فرض كفایة على 
 الرجال

(ب)فرض كفایة على 
 النساء

(د) واجب على  (ج)واجب على الرجال
 النساء

۳ 
                       (الصالة خیر من النوم ) تزاد في :  

 (د) صالة العشاء (ج) صالة الفجر (ب) صالة الظھر (أ) صالة المغرب

٤ 
 من سنن األذان أن یكون المؤذن : 

ً  (أ) مسافراً   (د) في منزلھ (ج) قاعداً  (ب) قائما

٥ 
 عدد جمل اإلقامة :

 جملة ۱۷(د)  جملة ۱٤(ج)  جملة ۱۲(ب)  جملة ۱۱(أ)    

٦ 
 إذا قال المؤذن (حي على الصالة)،فإن السامع یقول:

(أ) الحول وال قوة إال                              
 باللھ 

 (د) ال إلھ إال اللھ  (ج) سمعنا وأجبنا  (ب)  سبحان اللھ

۷ 
 عدد جمل األذان : 

 جملة ۱٥(د)  جملة ۱۳(ج)  جملة ۱۲(ب)  جملة ۱۱(أ)  

۸ 
 للصلوات الخمس :حكم األذان 

(أ) فرض كفایة على 
 الرجال

(ب)فرض كفایة على 
 النساء

(د) واجب على  (ج)واجب على الرجال
 النساء



۳ 
 

 أجیبي عما یلي  :

 اذكري الدعاء المشروع قولھ  بعد سماع األذان ؟ -۱

......................................................................................................
...................................................................................................... 

 لماذا تزاد جملة (الصالة خیر من النوم ) في صالة الفجر ؟ -۲

..................................................................................................... 

 ؟ اذكري ما تعرفینھ عن فضل األذان  -۳

..................................................................................................... 

 ما الجملة التي توجد في اإلقامة ، وال توجد في األذان ؟ -٤

...................................................................................................... 

 ما الذي ینبغي فعلھ بعد األذان ؟ -٥
...................................................................................................... 

 ما معنى جمل األذان التالیة : -٦

 .................................................................................حي على الفالح 

اللھ أكبر 
........................................................................................... 

 ...................حي على الصالة ..........................................................

أشھد أن ال إلھ إال اللھ 
........................................................................... 

 ما مناسبة ذكر (حي على الفالح ) بعد (حي على الصالة) -۷



٤ 
 

......................................................................................................  

 

 عددي  اثنین مما یأتي :

 سنن األذان  -أ
.................................................................................................
................................................................................................. 

اآلداب المشروعة عند سماع اإلقامة  -ب
.................................................................................................
................................................................................................. 

 
. 

 :عدد الجمل) –الحكم  –ة من حیث (التعریف بین األذان و اإلقام قارني

 اإلقامة األذان 

   التعریف

   الحكم

   عدد الجمل

 

 

 



٥ 
 

 

 

 ) آداب المشي إلى الصالة وانتظارھا( ثانیةالوحدة ال
 : أمام العبارات التالیة) ) أو ((ضعي عالمة 

 .معنى المشي بسكینة : أي ببطء  -۱
 المسجد ( اللھم إني أسالك من فضلك)الدخول إلى الذي یقال عند  دعاء ال -۲
 خیر صفوف الرجال أوسطھا. -۳
 من آداب المشي إلى الصالة الذھاب إلیھا مبكراً. -٤
 من آداب انتظار الصالة تحیة المسجد . -٥
 من اآلداب الشرعیة عند انتظار الصالة رفع الصوت في المسجد -٦

 أجیبي عما یلي  :

 ؟ من آداب المشي إلى الصالة أربعةعددي 

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

...................................................................................................... 

 ؟الدعاء الذي یقال عند الخروج من المنزل ما 

...................................................................................................... 

 ؟ ماذا یقول المصلي إذا دخل المسجد

..................................................................................................... 

 .ما اآلداب المستحب فعلھا عند انتظار الصالة ؟



٦ 
 

......................................................................................................
..................................................................................................... 

 :  عمود (أ) بما یناسبھا في العمود(ب)طي كل فقرة في البرا

 ب أ
 (   ) اللھم افتح لي أبواب رحمتك دعاء الخروج من المنزل-۱
 (   ) اللھم إني أسالك من فضلك من آداب انتظار الصالة -۲
 (   ) دعاء المالئكة للجالس في مصاله دعاء الدخول إلى المسجد-۳
 (   ) تجنب العبث في المسجد فضل المشي للمسجد -٥
 (   ) بسم اللھ توكلت على اللھ الحول وال قوة إال باللھ المسجدمن أداب المشي إلى -٦
 (   )یحط الخطایا ویرفع الدرجات فضل انتظار الصالة-۷
 تطھرا(   ) الخروج للصالة م دعاء الخروج من المسجد-۸

 (   ) اللھم إني أسالك خیر المولج وخیر المخرج 
 (   ) الدخول بالرجل الیسرى 

 

 : على ماذا یدل قول رسولنا 

َر فِي بَْیتِِھ ثُمَّ َمَشى إِلَى بَْیٍت ِمْن بُیُوِت اللَِّھ ِلیَْقِضَي فَِریَضةً ِمْن فََرائِِض (-۱ َمْن تََطھَّ
 ) اللَِّھ َكانَْت َخْطَوتَاهُ إِْحدَاُھَما تَُحطُّ َخِطیئَةً ، َواألُْخَرى تَْرفَُع دََرَجةً 

...................................................................................................... 

هُ الَِّذي َصلَّى فِیِھ، َما لَْم یُْحِدْث، (-۲ الَمالَئَِكةُ تَُصلِّي َعلَى أََحِدُكْم َما دَاَم فِي ُمَصالَّ
 )اْرَحْمھُ. تَقُوُل: اللَُّھمَّ اْغِفْر لَھُ، اللَُّھمَّ 

...................................................................................................... 

 



۷ 
 

 

 

 ) مكانة الصالة وحكمھا( ثالثةالوحدة ال
 : أمام العبارات التالیة )() أو ضعي عالمة (

 اإلسالم   (    )                الصالة ھي الركن الثالث من أركان  -۱
 سبب لراحة النفس     (    ) الصالة  -۲
 أول ما یحاسب علیھ العبد یوم القیامة الصیام  (   ) -۳
 الصالة فرضت في السماء الخامسة   (    ) -٤
 الصالة فرضت لیلة اإلسراء   (    ) -٥
 حكم الصالة واجبة  (    ) -٦
 (   ) اة من النار من أثر الصالة أنھا سبب لدخول الجنة والنج -۷
 الصالة سبب لزیادة الرزق (    ) -۸
 تجب الصالة على العاقل والمجنون  (   ) -۹

 (   )الصالة واجبة على البالغ والطفل  -۱۰
 یأمر الصغیر بالصالة من سن سبع سنوات (    ) -۱۱
 سنوات   (    ) ۹یضرب الصغیر على الصالة من سن  -۱۲
 تجب الصالة على الذكر دون األنثى (   ) -۱۳
 (    ) الصالة ركن من أركان اإلسالم ومن تركھا فقد كفر -۱٤
ھ وعذابھ في الدنیا واآلخرة(   تارك الصالة یعرض نفسھ للعقوبة وسخط الل -۱٥
( 

 (   ) المحافظة على الصالة سبب لدخول الجنة والبعد عن النار  -۱٦
 عقوبة المتھاون في الصالة العذاب في النار   (   ) -۱۷
 الصالة: طمأنینة القلب وسعادة النفس (   )من آثار المحافظة على  -۱۸

 



۸ 
 

 

 

 اختاري اإلجابة الصحیحة من بین األقواس :

۱ 
 : الصالة ھي الركن................ من أركان اإلسالم 

 

 

 

 

 

 الثاني(د)  الخامس(جـ)  األول(ب)  الثالث(أ) 

۲ 
 :حكم الصالة 

           جائزه(د)   واجبة(جـ)  مكروه(ب)   سنة(أ) 

۳ 
 حكم ترك الصالة :

 مكروه(د) واجب(جـ)  جائز(ب)  محرم (أ) 

٤ 
 فرضت الصالة في السماء :

 (د) األولى (ج) الخامسة  (ب) السادسة  (أ)السابعة

٥ 
 من أثر الصالة في الحیاة :

 ضیاع الوقت (د) انقطاع الرزق(جـ)  الراحة والسعادة(ب)  التعب والمشقة( أ ) 

٦ 
 :تجب الصالة على 

 (د)الكافر (جـ)المجنون (ب)الطفل (أ)البالغ

۷ 
 في الصالة : تاركعقوبة 

 (د)الراحة في الدنیا (جـ)الجنة (ب)الرضا (أ)النار

۸ 
 أول ما یحاسب علیھ العبد یوم القیامة  :

 (د)الحج (جـ)الصوم (ب)الزكاة (أ)الصالة



۹ 
 

۹ 
 :بأداء الصالة إذا بلغ من عمره یأمر الطفل 

 (د)العاشرة (جـ)التاسعة (ب)الثامنة (أ)السابعة

 :الفراغات بما یناسبھا  املئي

 الصالة ھي الركن .....................من أركان اإلسالم  -۱
 أول ما یحاسب علیھ العبد یوم القیامة ...................... -۲
 .............................................من أثر الصالة  -۳
 ..................................لیلة ..........فرضت الصالة في السماء .............. -٤
 حكم الصالة ................. -٥
 ............................. ، ..................،  .....تجب الصالة على كل............ -٦
 ........................ت الصالة تجب على العاقل فھي ال تصح من .........إذا كان -۷
 ...........................من الوسائل المعینة على المحافظة على الصالة ........... -۸
 حكم ترك الصالة ............................... -۹

 .......................الدلیل من القرآن على حكم الصالة .................... -۱۰

 أجیبي عما یلي  :

 ؟ما الدلیل على عقوبة المتھاون في الصالة 

.................................................................................................... 

 من أثر الصالة ؟ اعددي ثالثً 

       ......................................               ......................................... 

...................................... 

 ما أھمیة الصالة ؟

..................................................................................................... 



۱۰ 
 

 ؟ ما حكم الصالة وعلى من تجب

.................................................................................................... 

 ) صفة الصالة( لرابعةالوحدة ا
 : أمام العبارات التالیة )() أو ضعي عالمة (

 (    )                   مساجدمحاریب القبلة من الطرق الصحیحة لمعرفة ال  -۱
 اغفر لي وارحمني ) (    ) دعاء االستفتاح ( ربي  -۲
 دعاء االستفتاح بعد تكبیرة اإلحرام  (   )المصلي یقرأ   -۳
 والبسملة تقرآن في الصلوات الجھریة (    ) ةاالستعاذ  -٤
 یقول سمع اللھ لمن حمده اإلمام فقط دون المأموم (    )  -٥
 یقول المسلم في ركوعھ سبحان ربي العظیم  (    ) -٦
 الدعاء في السجود (    )یستحب أن یكثر المصلي   -۷
یقول المصلي ( ربنا ولك الحمد ،ملء السموات واألرض) في  الجلسة بین  -۸

 السجدتین  (    )
 یقول المصلي في سجوده ( سبحان اللھ العظیم)   (    ) -۹

 یستحب الدعاء قبل التسلیم من الصالة (   )   -۱۰
 من صلى بخشوع حصل لھ زیادة باإلیمان (    ) -۱۱
 في الصالة لیس فیھا تشھد (  ) الركعة األولى  -۱۲
 إذا ركع المصلي فإنھ یجعل رأسھ مساویًا ظھره (     ) -۱۳
 یجھر اإلمام بالقراءة في الركعتین األولیین من صالة الظھر والعصر (   ) -۱٤

 
 
 
 
 



۱۱ 
 

 
 

 :الفراغات بما یناسبھا  املئي
...........   .................للركوع تعظیمین أحدھما قولي ............................ -۱

 واآلخر فعلي .............................................................
 ........................................یقول المصلي  بعد رفعھ من ركوعھ.......... -۲
.......................................................... الدعاء بعد التشھد األخیر ھو  -۳

............................................................................................. 
 التورك یكون في ............................................... -٤
 وھي ..........................یستقبل المسلمون عند أداء الصالة القبلة  -٥

 
 :أجیبي عما یأتي 

 اذكري دعاء االستفتاح .-۱
......................................................................................................

...................................................................................................... 
 ما العدد المستحب في تسبیح الركوع والسجود-۲

.................................................................................................... 
 ما الدعاء الذي یقال في التشھد األول -۳

......................................................................................................
......................................................................................................

 حددي الصلوات التي یجھر بھا اإلمام في الصالة -٤
......................................................................................................

......................................................................................................
 عددي األعضاء السبعة التي یسجد علیھا المصلي في الصالة -٥

......................................................................................................
...................................................................................................... 



۱۲ 
 

 
 

 ما األمور األربع التي یستعیذ منھا المصلي في التشھد األخیر -٦
......................................................................................................

................................................................................................... 
 ما الفرق بین دعاء التشھد األول والتشھد األخیر -٦

......................................................................................................

......................................................................................................
..................................................................................................... 

 

 :  اربطي كل فقرة في العمود (أ) بما یناسبھا في العمود(ب)

 ب أ
 (   ) سبحان اللھ األعلى أقول في الركوع-۱
 (   ) سبحان اللھ العظیم أقول بعد الرفع من الركوع -۲
 (   ) اللھ أكبر  أقول في السجود-۳
 (   ) الحمد للھ الجلسة بین السجدتیناقول في  -٥
 (   ) رب اغفر لي وارحمني أقول في التشھد األول -٦
 (   )ربنا ولك الحمد 
 (   ) التحیات للھ والصالة والسالم  

 

 

 

 



۱۳ 
 

 

 

 ) سنن الصالة ومكروھاتھا( خامسةالوحدة ال
 : أمام العبارات التالیة )() أو / ضعي عالمة (۱س

 (  )من السنن الفعلیة  صابعممدوتي األرفع الیدین  -۱
 (    )من واجبات الصالة  دعاء االستفتاح -۲
 (   ) سنة  القیام النظر إلى موضع السجود -۳
 (    )في الصالة سنة فعلیھ قراءة سورة الفاتحة   -٤
 (    )واجب  قول سبحان ربي العظیم مرة واحدة فقط  -٥
 )    یسن في الصالة اإلكثار من الدعاء في السجود   ( -٦
 (   ) من واجبات الصالة جلسة االفتراش في التشھد األول  -۷
 االفتراش یكون في الجلسة بین السجدتین والتشھد األول (    ) -۸
 سنة التورك تكون في الصالة الرباعیة والثالثیة فقط  (   ) -۹

 (   )جلسة التورك تكون في التشھد األخیر -۱۰
 )  الركن في الصالة ال یسقط عمداً وال سھواً (   -۱۱
 إذا نسي المصلي دعاء االستفتاح فصالتھ صحیحة  (    ) -۱۲
 الركوع ال یسقط  في الصالة ویجب اإلتیان بھ  (   ) -۱۳
إذا نسي المصلي واجب من الواجبات في الصالة سقط عنھ  ووجب علیھ  -۱٤

 سجود السھو  (    )
 (   ) بطل الصالة بتركھا سھواً أو عمدًاالسنن في الصالة ت -۱٥
 مداً   (   )الواجب ال یسقط ع -۱٦
 ة من اللھ من أربع (  )یسن في التشھد األول االستعاذ -۱۷
 یسن رفع الیدین ممدوتي األصابع في القیام للركعة الثالثة (  ) -۱۸
 یسن رفع الیدین في أربع مواضع فقط (   ) -۱۹



۱٤ 
 

 جلسة التورك یكون في صالة المغرب دون الفجر (   ) -۲۰
 ) (  من مكروھات الصالة تغمیض العینین دون الحاجة -۲۱
 یكره العبث بالساعة أو اللبس في الصالة (  ) -۲۲
 مدح اللھ الخاشعین في صالتھم بالقرآن (   ) -۲۳
 یكره كثرة الحركة في الصالة  (   ) -۲٤
 یكره الصالة حال النعاس (  ) -۲٥
 من األسباب المعینة على الخشوع استشعار الوقوف بین یدي اللھ (    ) -۲٦
یساعد على الخشوع راءة القرآن  االنشغال أثناء انتظار الصالة بذكر اللھ وق -۲۷

 (   )في الصالة
 تكره صالة  اإلنسان بحضرة طعام یشتھیھ (   )  -۲۸
 (  ) من أسباب الخشوع في الصالة  المشي إلى الصالة بسكینة ووقار -۲۹
 من خشع في صالتھ فقد أفلح وفاز (  ) -۳۰
 (   )یعین على الخشوع في الصالة  التفكیر بأمور الدنیا  -۳۱
 (  )من آیات من أسباب الخشوع في الصالة المصلي  تدبر ما یقرؤه -۳۲
 ینقص أجر المصلي بفعل مكروھات الصالة  (         ) -۳۳

 

 / اختاري اإلجابة الصحیحة من بین األقواس :۲س

۱ 
 : ، ویكون في سنة فعلیة في الصالة التورك 

 

 

 

 

 

 السجود(د)  الجلسة بین السجدتین(جـ) التشھد األخیر(ب)  التشھد األول(أ) 

۲ 
 :من السنن القولیة في القیام 

           الدعاء(د)   االستغفار(جـ)  دعاء االستفتاح(ب)   قراءة سورة الفاتحة(أ) 

۳ 
 : من السنن في الصالة 

النظر إلى موضع (أ) 
 السجود

 القیام(د) السجود(جـ)  النظر إلى السماء(ب) 



۱٥ 
 

٤ 

 :من السنن في الصالة 
  (أ)قول سبحان ربي 

 األعلى مرة واحدة
(ب) قول سبحان ربي 

 األعلى ثالث مرات
(د) كل التكبیرات ماعدا  (ج) السجود 

 تكبیرة اإلحرام

٥ 
 الركن في الصالة مثل ( الركوع) :

ال یسقط عمداً و ال (ب)  یسقط عمداً وسھواً ( أ ) 
 سھواً 

 یسقط سھواً فقط (د) یسقط عمداً فقط(جـ) 

٦ 
 : إذا نسي المصلي سنة من السنن في الصالة 

(أ) صالتھ باطلة ولیس 
 علیھ ذنب

   (ب)صالتھ صحیحة 
 ولیس علیھ ذنب

  (جـ)صالتھ صحیحة 
 وعلیھ ذنب

(د) صالتھ باطلة وعلیھ 
 ذنب

۷ 
 إذا نسي المصلي واجب من الواجبات مثل (قول سبحان ربي العظیم مرة واحدة)  :

 (ب) صالتھ صحیحة  (أ)صالتھ باطلة
 وعلیھ سجود السھو 

   (جـ) صالتھ صحیحة 
 وال یلزم اإلتیان بشيء

(د) صالتھ صحیحة 
 ویجب اإلتیان بالواجب 

۸ 
 مكروھات الصالة : ثال علىم

               (ب) تغمیض العینین  (أ)التورك
 لغیر الحاجة

 ) الصالة في وقتھا٦( (ج) االفتراش

۹ 
 یكره في الصالة : 

(أ)النظر إلى موضع 
 السجود

(ج) النظر إلى موضع  (ب)النظر إلى األعلى 
 القدمین 

 (د) الدعاء

۱۰ 
 حكم الصالة حال النعاس :

 (د)مستحب (د)مكروه (ب)واجب (أ)محرم  

۱۱ 
 :                         الخشوع على المعینة األسباب من

(أ)الذھاب إلى الصالة 
 ً  مسرعا

     ما (ب) تدبر معاني
 یقرؤه المصلي 

 (د) الصالة وقت الجوع  (ج) التفكر بأمور الدنیا

 

 

 



۱٦ 
 

 

 

 

/ صنفي األفعال التالیة في الصالة إلى : (أركان ، واجبات ، سنن ، ۳س
 مكروھات ) 

 –وضع الیدین على الصدر  –التورك  –تغمیض العینین لغیر الحاجة 
قول (ربي اغفرلي )بین  –السجود  -تكبیرة اإلحرام –تكبیرة الركوع 

 افتراش الذراعین في السجود . –التشھد األخیر  –السجدتین 

 مكروھات سنن واجبات أركان

    

    

    

    
 

 لكل مما یلي :  أربعًا  / عددي٤س

 القولیة والفعلیةمن سنن الصالة أ/ 

۱-..................................................... 

۲-............................................................ 



۱۷ 
 

۳-............................................................ 

٤-.......................................................... 

 من مكروھات الصالة :ب/ 

۱-.............................................................. 

۲-.............................................................. 

۳-............................................................... 

٤-............................................................... 

 ج/ مما یعین على الخشوع في الصالة :

۱-.............................................................. 

۲-............................................................... 

۳-............................................................... 

٤-................................................................ 

 / فرقي بین الركن والواجب والسنة في الصالة: ٥س

 السنة الواجب الركن
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تم بحمد للھ 

 نرجو لِك التوفیق والنجاح دوًما یا مبدعة 



۱۸ 
 

 

 


